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oiηv πρωrη μoζ σUνεδρjαση 
'iταν:

o| απovruUαnν.< δoαστno|6τnτε( τoU ΣUλλ6νoU

Φετοζ σto πλαiσlo iων απογευμonνιirv δραστηρoτ|iτωv τoU ΣUλλoγoU μαζ' θα επχερησoupε vo
λετουρyηoouν τμliμσro γo σ(liκ|] φωroγραφiα' ζωγροφ|κ|i, μoντ.ρvo xoρ6, κ|€dρα' kick. boxing Χο|

παλ|κd τα μoΘηματα θα γiνοντΦζ!i!Lι]g!ss!9!nΞΙ!y!!!sΞ!

H Ξηq!g-gψoρ9μj γα 6λεζ τιζ δραστηρ16τηrζ εivα 5ο€ το ιiτομo πληv τηξ κθ6ραζ ποU εiναr 6πωζ
π.ρσ| 65€ το μdθημo τωv |roλ(ωv Θα πoραδ]δεται δωρειiv oτα παδιj nou Θα σUμμετixοUv ωζ δωρε6
ioυ ouλλovou μoζ Σετερiπτωση ποU Kdτo|o πo'δiσUμμσεlε σε τεμσσ6τερεζαπ6 μiα δραστηρoτηπξ li
σUμμετ.χouv περσσ6τρσ μ.λη τηζ iδαζ oκoγ.νε'αζ. τ0Ιε θα σxιrσεr εKπτωση 10o/o επ τou σUνoλ κoυ
ποσου τωv σUνδρoμωv H oUVδοoU|i uποoεi νo τλnοωΘεi εΦdταε 'i σε διο δoon< τηζ τρωτηζ
πληρωτiαζ μ.xρ 15/]2/2ο14 (o iηζ δε'j1ερηζ μ.Χρ 15/0312015

το ovαλUrκo πρδγραμρα. κοΘΦζ (o η αrηση ouμμεloxη9 βρiσ(oντα στην πσω 6ψη αUτoυ τοU φι]λλοU
nαρoκαλεiσθε 6σοι εvδσφ.ρεor να σuuπλnoωσετε τnν αlτnσn κΦ vα τnν ταοαδιnσετΕ εnε στο

γραφεio,ou ΔεuΘυvτ4 K KUραζiδη AvαστdσοU εiτ. μ.σω tων παδωv σαζ στoυζ δασ(dλουζ Φ
αoνoτεoo u.Yo| τ|. 14fi n2014,

AιnπρoσUποζ 1οu ΣUλλoγou ρo9 μο iηv Ev!ση

τo Θi!ο τoU οUζηliθηlι λαiδπρolιρoοiητο

λετouργliσουv. εφ6oov σlycviρωΘεi κoνoπoητκoζ oρθμ6ζ σUμμ.τοχιilv ωσr vα ρην
iαμε o ioυ σUλλoγoυ με ζημ α

Mε vε6τερη σνo(oivωση Θo εvη'rερω€εiτε γα την ακρβi ημερoι]ηνiα.vαρξηζ των μαθημιiτων η οποio θα
εvσ τθαν6'ατα εvτoζ tοU iρ.xoντo9 μηνο

EUελτστουμε φdiοζ νο iXoUρε lη ouvεργασα κα τη σniρξη τερσo6iερωv μελων- γοviωv σiηv 6ποα
δρdση i πρωτοβo!λiα οvαλdβoυμε ωζ o0λλογoζ τοU μεγολιτερo! oχoλεiοU σio Δημo μo9 tι9!!!!!9t
σα. Uα. ειvα] αποoαhnτn oλo τo μελη IοU ΔΣ ε]μασr στη δ]ιi€εσi σαζ γα κdΘ. πληρoφορiα li
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Ετθυμιn τo παδ μου vo σuμμ.tχε

τ η λιφωvo επ{ο'νωviοζ

ovoμαππωvιμo κο Uπoγραφηγ.v.ο η κηδ.μoVα


